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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
له وصـحبه �سم هللا الرحمن الرحیم، الحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آ

 والتا�عین لهم �إحساٍن إلى یوم الدین وسلم تسلیًما �ثیًرا.
ــقَ َفَكَأنََّمــا { : "ومعنــى قولــه:-رحمــه هللا–قــال اإلمــام الشــیخ محمــد األمــین الشــنقیطي  اَس َتــَل النَّ

 أنـه قـال: وروي عـن ابـن عبـاسٍ  ]٣٢[المائـدة: }ْحَیاَها َفَكَأنََّمـا َأْحَیـا النَّـاَس َجِمیًعـاَجِمیًعا َوَمْن أَ 
 عضـده دشـ �ـأن أحیـاه، ومـن ا،جمیًعـ النـاس قتـل فكأنمـا ،ا أو إمام عـدلٍ معناها أن من قتل نبی� 

 ".وغیرهما جر�رٍ  وابن القرطبي، نقله ا،جمیعً  الناس أحیا فكأنما ونصره،
بعه ممن نبي في ُحكمه وحیاتهم �حیاته، واإلمام العادل تحیا �ه البلدة، و�حیا �ه من یتألن أتباع ال

 تـل النبـيعلیهم، فإذا ُقتـل هـذا العـادل، فكأنـه ُقتـل العـدل الـذي �ـه تحیـا هـذه األمـة، إذا قُ  ىهو ُمول� 
 ولكــن هــذا �ــة،كأنــه ُقتلــت النبــوة التــي �عتنقهــا أتباعــه، ولكــن هــذا �عیــد الفهــم �عیــد عــن ظــاهر اآل

 .توجیهها
 .القرآن ظاهر عن �عده �خفى وال، وغیرهما جر�رٍ  وابن القرطبي، نقله"

 قتـل من� فهو �قتلها، واحدةٍ  نفسٍ  حرمة انتهك من أن المعنى،: قال أنه اأ�ًض  عباسٍ  ابن وعن
 احـدةٍ و  نفـسٍ  قتـل تـرك ومـن واإلثـم، الحرمة في سواءٌ  األنفس، حرمة انتهاك ألن ؛اجمیعً  الناس

 .ذلك في األنفس الستواء ؛اجمیعً  الناس أحیا �من فهو هللا، من اخوفً  واستحیاها
 لـه غـرض ال إذ تـولالمق عنـد :أي ]٣٢[المائـدة: }َفَكَأنََّما َقَتـَل النَّـاَس َجِمیًعـا{: عباس ابن وعن
 عنـد اجمیًعـ النـاس أحیـا فكأنمـا هلكـة، مـن واسـتنقذها أحیاها ومن هو، موته �عد أحدٍ  حیاة في

 ".المستنقذ
 ُ�قال مثل هذا فـي غیـر المسـلم الـذي ُ�حـب ألخیـه مـا ُ�حـب لنفسـه، أصـحاب األثـرة واألنانیـة وغیـر

مثـل  المسلمین ال تهمهم إال أنفسهم، فـإذا ُقتـل هـذا فـود أو تسـاوى عنـده أن �حیـا النـاس أو �موتـوا،
 فسه.هذا ال یلیق �المسلم الملتزم �أحكام شرعه الذي ُ�حب ألخیه ما ُ�حبه لن

أن یبتلـي النـاس -جـلَّ وعـال–ُسـِمع مـن یـدعو هللا  ،�عض النـاس إذا ُأصـیب �مـرض وقـد ُسـِمع هـذا
أمثــال هــؤالء ینطبــق علیــه مثــل هــذا الكــالم، لكــن  ،-نســأل هللا العافیــة–جمیًعــا �مثــل هــذا المــرض 

 الكــالم،المســلم المتــدین �مــا أوجــب هللا علیــه، و�مــا أمــره �ــه ونهــاه عنــه ال ینطبــق علیــه مثــل هــذا 
 .    واقعهم عكس ما ُنقل في هذا القولوأصحاب اإلیثار الذین یؤثرون على أنفسهم 

 بوغضــ جهــنم، جــزاءه هللا جعــل امتعمــدً  المؤمنــة الــنفس �قتــل الــذي أن المعنــى: مجاهــد وقــال"
 فقـد �قتـل لم ومن ذلك، على یزد لم اجمیعً  الناس قتل ولو ا،عظیمً  اعذا�ً  له وأعد ولعنه، ،علیه

 ".جر�ر ابن القول هذا واختار ،منه الناس يحی
 مــن قتــل مؤمًنــا متعمــًدا واســتحق الوعیــد فــي آ�ــة النســاء، �عنــي هــل �ســتوي فــي حقــه أن �قتــل ثانًیــا

 وثالًثا أو أن األمر أعظم وأشد علیه؟ بال شك أعظم وأشد.
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 ءهجــزا هللا جعــل امتعمــدً  المؤمنــة الــنفس �قتــل الــذي أن المعنــىاختیــار ابــن جر�ــر لهــذا القــول "
دِخل " افترض أنه فعل واستحق هذا العقاب وأُ اعظیمً  اعذا�ً  له وأعد ولعنه، ،علیه وغضب جهنم،

جهـــنم، وحصـــل علیـــه الغضـــب واللعـــن، وأُعـــد لـــه العـــذاب العظـــیم، �عنـــي هـــل إذا قتـــل ثانًیـــا وثالًثـــا 
ذا ن واحــد؟ مثــل هــســیزداد عذا�ــه عمــا ُذِكــر أو إن مــا ُذِكــر �كفیــه، وُ�ناســب جنایتــه لــو قتــل أكثــر مــ

وال ُ�طاق، لكن ال شك أن من قتل أكثر من واحد؛ ألن العقو�ـة عظمهـا �قـدر ِعظـم  ،عظیم وشنیع
 الذنب.

قلنــا مــن أمثلـــة ذلــك: الزنـــا هــو زنـــا ومســتحق للعقو�ـــة المرتبــة علـــى الزنــا، اســـتحق الــرجم إن �ـــان 
الزنـا  ، هل الزنا �المحـارم مثـلمحصًنا، لكن هل الزنا �حلیلة الجار مثل الزنا �البعیدة عنه؟ �ختلف

 �غیرهن؟ �ختلف.
 العقو�ة ِعظُمها وِخفتها �حسب األثر المترتب علیها.فلذلك 

 طالب:.......
 . وا هذا اختیار �ثیر من أهل العلممعناه أنهم استحل

 ا،جمیًعـ النـاس قتـل مـن یلـزم مـا القصـاص مـن یلزمـه انفًسـ قتـل من أن المعنى: ز�د ابن وقال"
 ".قتله له وجب عمن عفا :أي أحیاها، ومن: قال

هـل �سـتوي مـع ف�عني إذا ُطلب القصاص یلزمـه القصـاص، لكـن مـن قتـل نفًسـا واحـدة وُعفـي عنـه 
ي: " �عنـالقصاص من یلزمه انفسً  قتل من أن المعنىمن قتل أكثر من نفس؟ ألنه �قول ابن ز�د "

ن وُطوِلـب �القصـاص �سـتوي مـع مـ اواحـدً " مـن قتـل اجمیًعـ النـاس قتـل مـن یلزم ماإزهاق الـروح "
قتل عشرة وُطوِلب �القصاص، لكن من قتل نفًسا واحدة احتمال أن ُ�عفى عنـه أكثـر مـن االحتمـال 

 .ددة إن عفا هؤالء لم �عُف أولئكفیمن قتل أنفًسا متع
 طالب:........

 مــن قتــللــف عفــال �ختهــو المســألة إذا طوِلــب �القصــاص إذا قتــل واحــًدا تــوافرت الشــروط وُنفِّــذ فیــه 
 عشرة.

 طالب:........
 . صلب �عد، ال هي المسألة فیمن قتلالسرقة، قاطع طر�ق �ُ 

 طالب:........
 ؟ ماذا

 طالب:........
 َمن هو ز�د؟

 طالب:........
 .  أسلم، عبد الرحمن بن ز�د بن أسلمهو ز�د بن 
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 �لهـم فـالمؤمنون  افًسـن قتـل مـن أن المعنـى: وقیـل المقـدرة، �عـد العفـو هو: اأ�ًض  الحسن وقال"
ـ هـذا �ـان: وقیـل شـكره، الكـل علـى وجـب أحیاهـا ومـن الجمیـع، وتـر قـد ألنـه ؛خصماؤه  امختص�

 شـرع،ال أنكـر ألنـه ؛الجمیـع اسـتحل فقـد واحـد، قتل استحل من أن المعنى: وقیل إسرائیل، ببني
 �ثیــر، نوابــ بــي،القرط األقــوال هــذه ذ�ــر ا،جمیًعــ النــاس دمــاء محــرَّ  فكأنمــا مســلم، دم محــرَّ  ومـن
 .جبیر بن لسعید وعزاه األخیر، القول هذا �ثیرٍ  ابن واستظهر وغیرهم، جر�رٍ  وابن
: عبـاس ابـن لقا ،]٣٢[المائدة: }َأْحَیاَها َوَمنْ {: تعالى هللا قول �اب صحیحه، في البخاري  وقال
 .اجمیعً  منه الناس حیي �حق إال قتلها محرَّ  من

 هــو يالــذ حقیقــة فاإلحیــاء و�ال هلكــة، مــن واإلنقــاذ التــرك، نعــ عبــارةٌ  إحیــاؤه: القرطبــي وقــال
ـــ{: هللا لعنـــه نمـــرودٍ  �قـــول اإلحیـــاء، وهـــذا تعـــالى، هلل هـــو إنمـــا االختـــراع، ـــا ُأْحِی  }ـي َوُأِمیـــتُ َأَن

 ".إحیاءً  الترك فسمى ]٢٥٨[البقرة:
ن �عفـو عـن أقنـع أولیـاء الـدم �المـال، وأغـراهم �المـال أ ،من اسـتحق القصـاص وفـداه شـخٌص �مالـه

هذا الجاني، �صدق علیه أنه أحیاها؟ نعم �صدق علیه أنها أحیاها، لكن لـیس �ـل مـن قتـل وُفـدي 
مـع �المال أو �الجاه �ستحق هذا الفداء؛ ألن �عض القتلة ال �جوز فداؤهم، بل یتعـین تطهیـر المجت

دخل فیـه قال: هذا ال ی منهم؛ ولذلك قال اإلمام مالك فیمن ستر مسلًما ستره هللا في الدنیا واآلخرة،
نهم عـلهم في المستقبل مثل هؤالء العفـو وُ�خشى و�اأولئك الذین لهم سوابق  ،أهل الجرائم والسوابق

 .ات �العفو ومدح العافین عن الناسفیه ما فیه، و�ن جاءت العموم
 طالب:........

ص المـرض طبیب جيء له �مر�ض لو لم یؤَت �ه لغلب علـى الظـن هالكـه، فبـذل األسـباب وشـخَّ 
ال �ســتطیع  -جــلَّ وعــال-و�ــل شــيٍء �ــأمر هللا  ،وصــرف لــه العــالج المناســب لهــذا المــرض فســِلم

 والُمحیي هو هللا تعالى. ،طبیب وال غیره أن ُ�حییه، ولكن صارت الحیاة �سببه
 طالب:........

؟ مـا أحیـاه مأفي حال اإلنقاذ من هلكة غر�ق رآه شخص، فألقى بنفسه في الماء وأنقذه، هذا أحیاه 
�غلــب علــى الظــن أنــه یهلــك  -بیــد هللا األعمــار ،مــا هــو بیــده –الثــاني لــو ُتــرك �غلــب علــى الظــن 
ن ألكن هذه أسباب ُیرجـى  ،-جلَّ وعال–األمور �لها بید هللا  ،فاجتهد طبیٌب في عالجه حتى سِلم

 .-جلَّ وعال-�كون له نصیب منها �عد االعتماد على هللا 
 طالب:........

 ؟ماذا
 طالب:........

اآل�ــة فیهــا حــث علــى الســعي إلنقــاذ مــن وقــع فــي هلكــة أو مــا أشــبه ذلــك، لكــن ال یلــزم أن �كــون 
المشبَّه مطـابق للُمشـبَّه �ـه مـن �ـل وجـه، ال یلـزم أن �كـون مطا�ًقـا للمشـبَّه �ـه مـن �ـل وجـه، �عنـي 
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ـــي َوُأِمیــتُ {هنــاك وجــه شــبه؛ لــذلك لمــا قــال النمــرود:  ــا ُأْحِی طیــب �یــف ُتحیــي  ]٢٥٨قــرة:[الب }َأَن
 فأكون قد أمته. ،فأكون أحییته، والثاني أقتله ،هذا �كون ثبت في حقه القتل فأعفو عنه وُتمیت؟

 على �ل حال هذا فیه الحث على السعي في إنقاذ النفس المقبلة على هلكة ولم ُ�حرم األجـر، و�ن
 كانت المطا�قة �كل وجه غیر الزمة وال ُمتعینة.

 .طالب:.......
 } ِ�ـالنَّْفسِ الـنَّْفَس  َوَ�َتْبَنـا َعَلـْیِهْم ِفیَهـا َأنَّ {هو األصل العموم مثل ما قیل فیما تقدم من القصاص 

 �عني هذا ما �شمل النفس �النفس، نقول: هذا على بني إسرائیل؟ ]٤٥[المائدة:
 طالب:........

 ال، هذه األقوال هي تا�عة لآل�ة.
 طالب:........

 فیه؟ ماذا
 .......طالب:.

الحكــم واحــد  ،ال مــا لــه وجــه، التخصــیص مــا لــه وجــه، حتــى �قیــة الــنص مــا �خــتص ببنــي إســرائیل
َوَ�َتْبَنـا {ر اآل�ـة، هـذا مـا �شـملنا؟ إلـى آخـ ]٤٥[المائـدة: }َوَ�َتْبَنا َعَلْیِهْم ِفیَها َأنَّ الـنَّْفَس ِ�ـالنَّْفسِ {

لمـن جـاء إلـى آخـر الـدهر، هـذا شـامل لهـم ولنـا و  ]٤٥ئـدة:[الما }َعَلْیِهْم ِفیَهـا َأنَّ الـنَّْفَس ِ�ـالنَّْفسِ 
فــي األصــل مكتــوب علــى والــذي تقــرر فــي المســألة، لكــن الواقــع مــا جــاء فــي شــرعنا یؤ�ــد هــذا وهــو 

 بني إسرائیل.
ــاِرُ�وَن للاّاَ  { :تعــالى قولــه جر�ــر، ابــن قــال و�ــذلك" ــِذیَن ُ�َح ــَزاء الَّ ــا َج ــَعْوَن   َوَرُســوَلهُ ِإنََّم ــَوَ�ْس ي ِف
 نزلـت: قیـلف نزولهـا، سـبب فـي لـفاختُ  اآل�ـة هـذه أن اعلـم اآل�ة، ]٣٣[المائدة: }َألْرِض َفَساًداا

 .الحرور�ة في نزلت: وقیل الكتاب، أهل من قومٍ  في نزلت: وقیل المشر�ین، من قومٍ  في
 ".وغیرها الصحاح، في الروا�ات �ه تضافرت ما هو األقوال وأشهر

ا ، وأقرب الحوادث لهـذه اآل�ـة مـا جـاء فـي بئـر معونـة حینمـا قتلـو �عني نزلت في قوٍم من المشر�ین
 القراء السبعین حار�وا هللا ورسوله، هذا من المشر�ین.

 . القوم من ُعكل وُعر�نة، الُعرنیین -ینإن �انوا مسلم–ومن المسلمین 
  ن؟یالخوارج موجود�ان في الخوارج �عني وقت نزول اآل�ة هل  "وقیل: نزلت في الحرور�ة"

 طالب: ال.
ــا{�قــول: هــل یــدخل فــي هــذه اآل�ــة  ــاَس َجِمیًع ــا النَّ ــا َأْحَی ــدة: }َفَكَأنََّم ــم وحیــاة  ]٣٢[المائ نشــر العل

القلب؟ واحد من الشیوخ الكبار في الدرس جاءه أعرابي، وقـال لـه: رأیـت أنـي أذ�ـح ولـدي �السـكین 
قر�ــب والعــوام �حضــرون  إلــى وقــتٍ -فــي أكثــر مــن رؤ�ــا، فكــان �جــواره مــن الُمحبــین المســتمعین 

�ادر بتأو�ل هذه الرؤ�ـا، والشـیخ موجـود وال أِذن لـه وال أمـره بـذلك،  -و�قر�ون من الشیوخ ،الدروس
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الولــد أســِكنه الحاضــرة وقر�ــه مــن الشــیوخ، واجعلــه هــذا قــال: أیــن تســكن؟ قــال: فــي الباد�ــة، قــال: 
قـــت ، ُوفِّ ال: جـــزاك هللا خیـــًراقـــو التفـــت إلیـــه الشـــیخ  ،�حضـــر الـــدروس لُتحییـــه �ـــالعلم، ســـبق الشـــیخ

واذ�حـه؟! مـن أفضـل األجو�ـة  اُخذ سـكینً  ن؟�قولو  أم ماذاللصواب، وهذا هو الجواب أحییه �العلم، 
  هذا.

 وال شك أن حیاة القلوب أعظم من حیاة األبدان، وموت القلوب أشد من موت األبـدان؛ ألنـه �حیـاة
ســخ من ي الــدنیا واآلخــرة؛ ولــذلك قــالوا: إ�فقــدها فــالقلــب ینــال الســعادة فــي الــدنیا واآلخــرة، و�موتــه 

 القلب أعظم من مسخ البدن.
قصـــة الـــرجلین �مضـــیان إلـــى المعصـــیة، فُیمســـخ أحـــدهما خنز�ـــًرا،  -رحمـــه هللا–وأورد ابـــن القـــیم 

و�مضــي اآلخــر إلــى المعصــیة مــا �قــول: الحمــد هلل علــى الســالمة و�رجــع، �مضــي إلــى معصــیته، 
�عنـي لــو ُعرضـت علـى أحــد مـن آحـاد النــاس  ،�ـر، والثـاني قلبــه ممسـوخاألول ُمسـخ بدنـه إلــى خنز 

 ،، وذاك �مكـن أن یتــوبا�صـیر؟ نســأل هللا العافیـة، هــذا الـذي ُمسـخ خنز�ــرً  مـاذا ،قـال: هـذا خنز�ــر
ي فــُعوقــب فــي الــدنیا، وقــد �ســلم  اهللا علیــه، لكــن فــي الحــال قــد �كــون هــذا الــذي ُمِســخ خنز�ــرً  �مــنّ 

عصیته هـذا ال شـك ل المعصیة، لكن الثاني الذي نجا من المسخ واستمر في ماآلخرة؛ ألنه ما زاو 
 .أنه ممسوخ القلب

 طالب:........
 ن؟ و الخوارج في وقت التنز�ل هم موجود

 طالب:........
الواقـع  لكـن وجـودهم فـي »َ�ْخُرُج ِمْن ِضْئِضِئ َهـَذا«نعم، لكن هل هم موجودون؟ أصولهم موجودة 

 . �صح أن ُتنزَّل اآل�ة علیهمفال ما �عد ُوِجدوا،
 -لموســ علیــه هللا صــلى- هللا رســول علــى قــدموا الــذین ،كــلوعُ  ر�نــةعُ   مــنقــومٍ  فــي نزلــت أنهــا"

 هــا،أبوال مــن �شــر�وا أن وأمــرهم بلقــاح، -وســلم علیــه هللا صــلى- لهــم فــأمر المدینــة، فــاجتووا
 تاقواواســ -وســلم علیــه هللا صــلى- النبــي راعــي قتلــوا وســمنوا، صــحوا فلمــا فــانطلقوا، وألبانهــا،
 هـمب فـأمر بهـم، واؤ فجـا سـر�ة أثـرهم فـي فأرسـل خبرهم، -وسلم علیه هللا صلى- فبلغه اللقاح،

 .ماتوا حتى سقون �ُ  فال �ستسقون، الحرة في لقواوأُ  أعینهم، ملتوسُ  وأرجلهم، أیدیهم عتفقطِّ 
 العلماء الأقو  هي هذه �مانهم،إ �عد و�فروا وقتلوا، سرقوا، قوم في نازلةٌ  فهي القول، هذا وعلى

 .نزولها سبب في
 مــن جماعــةٌ  قالــه �مــا المســلمین، مــن الطر�ــق قطــاع فــي أنهــا القــرآن ظــاهر علیــه یــدل والــذي

ــِذیَن َتــاُبوْا ِمــن َقْبــِل َأن َتْقــِدُروْا َعَلــْیِهمْ { :تعــالى قولــه بــدلیل الفقهــاء  اآل�ــة، ]٣٤[المائــدة: }ِإالَّ الَّ
؛ اإجماعً  قبلها قبلتُ  �ما علیه، القدرة �عد تو�ته قبلتُ  الكافر ألن ؛اقطعً  نالكافر� في لیست فإنها
ــِذینَ  ُقــل{: تعــالى لقولــه ــا َقــْد َســَلفَ  ِللَّ  فــي ولیســت ]٣٨[األنفــال: }َ�َفــُروْا ِإن َینَتُهــوْا ُ�َغَفــْر َلُهــم مَّ
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 علـى اعاطًفـ -سـلمو  علیـه هللا صـلى- لقوله ؛قطع�ُ  وال ،و�فره بردته قتل�ُ  المرتد ألن ؛المرتدین
لَ  َمـنْ «: وقولـه ،»ِلْلَجَماَعـةِ  اْلُمَفـاِرقُ  ِلِدیِنـهِ  َوالتَّاِركُ «: القتل وجبیُ  ما  فیتعـین ،»َفـاْقُتُلوهُ  ِدیَنـهُ  َبـدَّ

 هلل حـاربٌ مُ  أنـه المسـلم علـى طلـق�ُ  أن �صـح وهـل: قیل فإن المسلمین، من المحار�ین في أنها
 .نعم: فالجواب ورسوله؟

ـْؤِمِنین َن الرَِّ�ـا إِ ِمـَمـا َ�ِقـَي  َأیَُّها الَّـِذیَن آَمُنـوْا اتَُّقـوْا للاّاَ َوَذُرواْ  �ا{: عالىت قوله والدلیل * ن ُ�نـُتم مُّ
َن للاّاِ َوَرُسوِلهِ   ".]٢٧٩-٢٧٨[البقرة: }َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا ِ�َحْرٍب مِّ

لَ  نْ َمـ« تقدم الخـالف فـي قتـل المرتـدة، والجمهـور علـى أن عمـوم ل �شـمل الرجـا »َفـاْقُتُلوهُ  ِدیَنـهُ  َبـدَّ
والنســاء، والحنفیــة �قولــون: الحــدیث مخصــوص �ــالنهي عــن قتــل النســاء، وســبق تفصــیل القــول فــي 

ال حاجة إلـى إعـادة الكـالم ف ،ذلك والجمع بین الحدیثین وأنها من �اب العموم والخصوص الوجهي
 .   في ذلك

 :تنبیه"
 طـعق مـع أعیـنهم سـمل ألنـه ؛رنیین�العُ  -وسلم علیه هللا صلى- هتمثیل العلماء �عض استشكل
 .�ه لمثَّ �ُ  وال قتل�ُ  المرتد أن مع واألرجل، األیدي

 عـلف نسـخت اآل�ة هذه أن: العلم أهل �عض عن الطبري  حكاه ما فیه فقیل الجواب، في لفواختُ 
 قـالو  الحـدود، نـزول قبـل ذلـك �ان: سیر�ن بن محمدٌ  وقال بهم، -وسلم علیه هللا صلى- النبي
 ".بهم فعل ما على -وسلم علیه هللا صلى- له معاتبة اآل�ة هذه إن: الزناد أبو

لــى مــن �ــاب تحقیــق العــدل المماثلــة مطلو�ــة، والمث ،الُمثلــى والتمثیــل ممنــوع، لكــن المماثلــة مطلو�ــة
 عم.  نا ُفعل بهم، والتمثیل ممنوع، وما جاء في قصة الُعرنیین ُمماثلة؛ ألنهم فعلوا �الراعي مثل م

 .داود أبو قاله �عد، لم ذلك على العتاب و�عد"
 فــي ثبـت وقـد ا،قصاًصــ ذلـك بهـم فعـل -وســلم علیـه هللا صـلى- أنـه هــو الجـواب فـي والتحقیـق

 عینأ سملوا ألنهم ؛اقصاًص  أعینهم سمل إنما -وسلم علیه هللا صلى- أنه وغیره مسلمٍ  صحیح
 :�قوله) مغاز�ه( في طيالشنقی البدوي  وعقده اللقاح، رعاة

ــــــــــــــــى اْنَتَهَبَهــــــــــــــــا َوَ�ْعــــــــــــــــَدَها  ".اْنَتَهــــــــــــــــْوا اْألَُل
 �عني: الذین. "اْألَُلى اْنَتَهْوا" 

 المنظومة هذه منظومة البدوي الشنقیطي مطبوعة ومتداولة في السـیرة النبو�ـة وفـي المغـازي، وهـي
ة وهـو شـرح للمنظومـ ،الـورى)شرحها النََّشاط وغیـره �اسـم (إنـارة الـدُّجى فـي مغـازي خیـر  ،مشروحة

 . شیر إلیه الشیخ ما أدري ما رأیتههذه، وشرح حماد هذا الذي �ُ 
 اَتَهــــــوْ انْ  اْألَُلــــــى اْنَتَهَبَهــــــا َوَ�ْعــــــَدَها"
 

 ْوااْجَتـــــوَ  َوِطیَبـــــةَ  اْلَجْهـــــدِ  ِلَغاَ�ـــــةِ  
ـــــــــــــوا  ـــــــــــــِرُ�وا َفَخَرُج ـــــــــــــا َفَش  َأْلَباَنَه

 
 َأَماَنَهــــــــــا َســــــــــِمُنوا ِإذْ  َوَنَبــــــــــُذوا 
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ِبـــــيُّ  ِمــــــْنُهمُ  َتصَّ َفـــــاقْ   اثَُّلــــــو مَ  َأنْ  النَّ
 

ــــــــــــِدهِ   ــــــــــــهِ  ِ�َعْب ــــــــــــَمُلوا َوُمْقَلَتْی  َس
 العلـمو  �الرعـاء، مثلـوا أنهـم الثابـت ألن ؛)�عبـده( لفظـة حمـاد النظم شارح الناظم على واعترض 

 ".تعالى هللا عند
 ؟ ما �منع هفی ، هل-علیه الصالة والسالم-وهل �منع أن �كون الراعي عبًدا للنبي 

 طالب:........
 .-علیه الصالة والسالم-ال، قد �كون واحٌد منهم عبًدا للنبي 

 طالب:........
 مثَّل �ه، ُ�مثِّل �ه.

 نعم.
 .اآل�ة ]٣٥ة:[المائد }یَلةَ یِه اْلَوِس َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا للاّاَ َواْبَتُغوْا ِإلَ  �ا{ :تعالى قوله"

 أوامره، تثال�ام تعالى، هللا إلى القر�ة :هو هنا �الوسیلة المراد أن لىع العلماء جمهور أن اعلم
 هلل ذلــك فــي �ــإخالصٍ  -وســلم علیــه هللا صــلى- محمــدٌ  �ــه جــاء مــا وفــق علــى نواهیــه واجتنــاب

 لـدنیاا خیـر مـن عنـده ما ونیل تعالى، هللا ىرض إلى الموصلة الطر�ق هو وحده هذا ألن ؛تعالى
 ".واآلخرة

أووا  وحـدیث الثالثـة الـذین ،-جـلَّ وعـال–ل �األعمال الصـالحة التـي ُتقـرِّب إلـى هللا ومن هذا التوس
 . ا �أعمالهم الصالحة، فُكِشف عنهمتوسلو  ،انطبق علیهمف ،إلى الغار

 ع�إجمــا الصــالح العمــل وهــي ،إلیــه وصــلوتُ  الشــيء، إلــى قــربتُ  التــي الطر�ــق: الوســیلة وأصــل"
 هـذا لـىوع ،-وسـلم علیـه هللا صـلى- رسـوله �اتبـاع إال تعـالى هللا إلـى وسـیلة ال ألنـه ؛العلماء
 ".اجد�  �ثیرة الوسیلة من للمراد المبینة فاآل�ات

هـــا ُتوِصـــل إلـــى طاعـــة هللا كـــل مـــا ُأِمـــر �ـــه أو ُنهـــي عنـــه، وُفعـــل المـــأمور واجتنـــب المحظـــور �ل
 .ومرضاته

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَها{: تعالى كقوله" ُقـْل ِإن { :و�قولـه ]٧حشـر:[ال }َتُهواُكْم َعْنُه َفـانَوَما آَتاُكُم الرَّ
ُســـولَ ُقـــْل َأِطیُعـــ{ :وقولـــه ، ]٣١[آل عمـــران: }ُكنـــُتْم ُتِحبُّـــوَن للاّاَ َفـــاتَِّبُعوِني َ َوَأِطیُعـــوا الرَّ  }وا للااَّ

 ".اآل�ات من ذلك غیر إلى ]٥٤[النور:
یـر موجـودة عنـدي، هـذه غ ]٣١[آل عمـران: }ُقـْل ِإن ُ�نـُتْم ُتِحبُّـوَن للاّاَ {اآل�ة الثانیة غیـر موجـودة 

 عندك؟ هل 
 طالب:........

 نعم.
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 نــافع ســأله ولمــا الحاجــة، �الوســیلة المــراد أن -عنهمــا هللا رضــي- عبــاس ابــن عــن وروي "
   :عنترة بیت له أنشد ذلك؟ العرب تعرف هل األزرق 

 یَلةٌ َوِســـــــ ِإَلْیـــــــكِ  َلُهـــــــمْ  الرَِّجـــــــالَ  ِإنَّ 
 

ـــــي َ�ْأُخـــــُذوكِ  ِإنْ   ِل ـــــ َتَكحَّ  ِبيَوَتَخضَّ
ُغوْا ِإَلیـِه َواْبتَ {: فالمعنى عباس، ابن عن روي  الذي القول هذا وعلى حاجة، إلیك لهم �عني: قال 

 .عطائهاإ على �قدر الذي هو وحده ألنه ؛هللا من حاجتكم واطلبوا] ٣٥[المائدة: }اْلَوِسیَلةَ 
ْزًقـا رِ ُكـوَن َلُكـْم  َال َ�ْملِ یَن َتْعُبـُدوَن ِمـن ُدوِن للااَِّ ِإنَّ الَّـذِ {: تعـالى قولـه الوجـه هذا معنى یبین ومما

ْزَق َواْعُبُدوهُ   ".اآل�ة ]١٧[العنكبوت: }َفاْبَتُغوا ِعنَد للااَِّ الرِّ
 -جـلَّ وعـال–الوسیلة إنما ُیتوسل بهـا وُ�توصـل بهـا إلـى المطلـوب إلـى الحاجـة، أن تطلـب مـن هللا 

 .-جلَّ وعال–هذا الطلب وسیلة ُتقر�ك إلى هللا بین یدي  ،حاجة، فُتقدم بین ید�ك
 .»للااََّ  َفاْسَألِ  َسَأْلتَ  اِإذَ «: الحدیث وفياآل�ة،  ]٣٢[النساء: }َواْسَأُلوْا للاّاَ ِمن َفْضِلهِ {: وقوله"

 نمـ العلمـاء عامـة إلیـه ذهـب مـا هـو الوسـیلة معنـى فـي التحقیـق: -عنـه هللا عفا- مقیده قال
 هللا صـلى- الرسـول �ـه جـاء مـا وفـق علـى العبـادة، فـي له �إخالصٍ  تعالى هللا إلى التقرب أنها
 لحـوائجا طلـب فـي إلیه واالبتهال هللا دعاء ألن ؛هذا في داخلٌ  عباسٍ  ابن وتفسیر -وسلم علیه
 .ورحمته رضاه نیل إلى الوسیلة هي التي عبادته أنواع أعظم من

 نأ مــن للتصــوف دعینالُمــ الجهــال أتبــاع مالحــدة مــن �ثیــرٌ  یزعمــه مــا أن تعلــم التحقیــق و�هــذا
 لجهـلا فـي تخـبطٌ  أنـه ر�ـه، و�ـین بینـه واسـطة لـه �كـون  الـذي الشـیخ اآل�ة في �الوسیلة المراد

 �فـر ولأصـ مـن هللا دون  من الوسائط واتخاذ تعالى، هللا �كتاب وتالعبٌ  ،مبین وضاللٌ  ،والعمى
 ".]٣َمر:[الزُّ  } ُزْلَفىَنا ِإَلى للااَِّ ُدُهْم ِإالَّ ِلُیَقرُِّ�و َما َنْعبُ {: عنهم قوله في تعالى �ه حصرَّ  �ما الكفار،

دونهم من دون هللا، أنهم �عب ]٣[الزَُّمر: }َما َنْعُبُدُهمْ {فأثبت أنهم �عبدونهم، أنهم �عبدونهم من دونه 
 وهذه العبادة یرون أنهم یتوسلون بها إلى هللا.
لَّ جـ -قـرَّب الكـافر �كفـره و�جعـل �فـره وسـیلة إلـى هللاكیف �عبدونهم وعبادة غیر هللا �فـر؟ فكیـف �ُ 

لـوا ؟! هذه الوسیلة هي التي ُتبعده عن هللا، وهذا دلیٌل علـى جهـل هـؤالء وضـاللهم، وقـد ُجهِّ ا-وعل
 .  لوا من ِقبل أشیاخهم ومتبوعیهموُضلِّ 

ــَماَواِت َوَال ِفــي ا َال َ�ْعَلــمُ  ِ�َمــَن للاّاَ َوَ�ُقوُلــوَن َهـــُؤالء ُشــَفَعاُؤَنا ِعنــَد للاّاِ ُقــْل َأُتَنبُِّئــو{: وقولــه"  ِفــي السَّ
 الطر�ـق أن �علـم نأ مكلـف �ـل علـى فیجب ]١٨[یونس: }اَألْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّا ُ�ْشِرُ�ون 

 حـاد ومـن ،-وسـلم علیـه هللا صـلى- رسـوله اتبـاع هـي ورحمتـه وجنته هللا رضى إلى الموصلة
ُكْم َوال َأَماِنيِّ َأْهِل الْ { لالسبی سواء ضل فقد ذلك عن  }ُ�ْجـَز ِ�ـهِ  ْعَمـْل ُسـوًءاِكَتاِب َمن �َ لَّْیَس ِ�َأَماِنیِّ

 .اآل�ة ]١٢٣[النساء:
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ــرة بیــت فــي الوســیلة أن والظــاهر ــى أ�ضــا التقــرب معناهــا عنت ــه ؛المحبــوب إل ــ وســیلةٌ  ألن  للنی
 الـذي ىالمعنـ لهـذا وغیرهمـا والقرطبـي ،جر�ـرٍ  ابن المذ�ور عنترة بیت أنشد ولذا ؛منه المقصود

  :الشاعر قول ومنه الوسائل،: الوسیلة وجمع ذ�رنا،
 ْصــــِلَناِلوَ  ُعــــْدَنا اْلَواُشــــونَ  َغَفــــلَ  ِإَذا
 
 

ـــادَ   ـــاِفي َوَع ـــا التََّص ـــائِ َواْلوَ  َبْیَنَن  لُ َس
 
 
 

ــ{: تعــالى قولــه فــي اأ�ًضــ معناهــا هــو هنــا الوســیلة �ــه فســرنا الــذي وهــذا ـــِئَك الَّ ــُأوَل ْدُعوَن ِذیَن َی
 المنزلـة اأ�ًض  �الوسیلة المراد ولیس ،اآل�ة ]٥٧[اإلسراء: }َیْبَتُغوَن ِإَلى َر�ِِّهُم اْلَوِسیَلَة َأیُُّهْم َأْقَربُ 

 هللا رجـوت إ�اهـا، عطیـه�ُ  أن هللا لـه نسـأل أن -وسلم علیه هللا صلى- أمرنا التي الجنة في التي
 .هو �كون  أن یرجو هوو  لعبد، إال تنبغي ال ألنها ؛إ�اها �عطیه أن

 اآل�ـة هـذه فـي ]٤١:[المائدة }واْ  َفاْحَذرُ َ�ُقوُلوَن ِإْن ُأوِتیُتْم َهـَذا َفُخُذوُه َوِ�ن لَّْم ُتْؤَتْوهُ { :تعالى قوله
 ،]٤١مائـدة:[ال }َفُخُذوهُ {: قوله في الضمیر مفسرو  هذا، �قوله إلیه المشار ألن ؛إجمال الكر�مة
 فـي وذ�ـره هنـا، هلـ أشـار هللا ولكـن ،اآل�ـة فـي �ـه حصـرَّ �ُ  لـم ،]٤١[المائـدة: }ُتْؤَتـْوهُ  لَّمْ {: وقوله

 .آخر موضعٍ 
 قـد لیهـودا و�ـان اإلحصـان، �عـد زنیا الذین والیهود�ة الیهودي في نزلت اآل�ة هذه أن أوالً  اعلم
 الزانـي أن علـى بیـنهم فیمـا واصـطلحوا هللا، �تـاب تحر�ـف فتعمـدوا التـوراة، في الرجم حكم بدلوا

 سـو�دبت و�فضـحونه �جلدونـه أنهـم الـرجم،: التوراة هللا �تاب في حده أن �علمون  الذي المحصن
- محمـدٍ  ىإلـ نتحـاكم تعـالوا :بیـنهم فیمـا قالوا المذ�وران زنى فلما حمار، على واإلر�اب الوجه،
 ".حدهما شأن في -وسلم علیه هللا صلى

فـي حكـم الزانـي المحصـن عنـدهم مـن الشـدة  إال ِلمـا -علیـه الصـالة والسـالم–ما جاؤوا إلى محمـد 
فلعل أن �كون الحكم عنـده أخـف، فكانـت  ،وهو أشد حكم، فهم من �اب التجر�ب �أتون إلى محمد

ي وضـع ابن صـور�ا الیهـود ،المفاجأة أن الحكم واحد، فلما ُطلبت التوراة وجيء بها وُأمروا �قراءتها
 إصبعك، فظهرت آ�ـة الـرجم تلـوح، وهـم اسـتبدلوا ارفع ،إصبعه على آ�ة الرجم، فقیل له: ارفع یدك

 هـذا أخـف، ولعلـه �كفـي ،هذا الحكم بتسو�د الوجه، واإلر�اب على الحمـار والـدوران �ـه بـین النـاس
 عندهم، ولكن حكم هللا واحد في التوراة واإلنجیل في هذه القضیة واحد.

 ي ال ُتناســب �رامــة اإلنســان،فُیســمع أو ُ�قــرأ مــن �عــض الكتبــة أن مثــل هــذه األحكــام الشــدیدة التــ
لرجم وحقوق اإلنسان هذه ُتحرج عند الكفار، فلُیبحث لها عن حل، هذه طر�قة الیهود لما استبدلوا ا

 �التسو�د...إلى آخره.
أیـن الكفـار مـن  ،طیب هذا اإلنسان الذي ترحمونه وتخففـون عنـه الحكـم؛ لـئال ُتحرجـون مـع الكفـار

كیــف ال فالقتــل: القتــل والقصــاص، طیــب إذا رحمــتم القاتــل  ِفعلــة هــذا الجــاني؟ طیــب مــن مســببات
َوَلُكــْم ِفــي اْلِقَصــاِص {: -جــلَّ وعــال–ترحمــون المقتــول؟ والقاتــل إذا تُــرك ســیقتل؛ ولــذا جــاء قولــه 
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والعرب تقول: القتل أنفى للقتل، ما یدري هـذا الكـافر المعانـد أو هـذا الجاهـل  ]١٧٩[البقرة: }َحَیاةٌ 
ل وُلــوحظ الكفــار وُتــرك مــن أجلهــم أن القتــل �ستشــري �ســبب هــذا العفــو، ُ�ســمونه أنــه إذا ُتــرك القاتــ

 وهو في الحقیقة نشٌر للقتل، وتیسیٌر ألسبا�ه. ا،عفوً 
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 مقارب، و�انت آ�ة منسوخة.
 طالب:.........

 ؟ماذا
 طالب:.........

 .ه، لو عندك شيء أحضره، آ�ة الرجمأحفظي ألبتة) وهذا الذ(إذا زنیا فارجموهما 
 نبـيٌّ  كـون و� ،تعـالى هللا و�ـین بیـنكم جـةً حُ  واجعلـوه ذلـك عنـه فخـذوا ،والتحمـیم �الجلد حكم فإن"

 المـراد أن مفاعل ذلك عرفت فإذا تتبعوه، فال �الرجم حكم و�ن بذلك، فیهما حكم قد هللا أنبیاء من
ــــه ـــــَذا{: �قول ــــدة: }َه ــــه، ]٤١[المائ ــــُذوهُ فَ {: وقول ــــدة: }ُخ ــــه ،]٤١[المائ ــــ{: وقول ــــْوهُ َوِ�ن لَّ  }ْم ُتْؤَت

 :�قوله ناه ذلك إلى وأشار نا،بیَّ  �ما والتحمیم الجلد هو الذي المحرف الحكم هو ،]٤١[المائدة:
 للمبـدَّ وا فرَّ المحـ �عنـي ]٤١[المائـدة: }ُأوِتیـُتْم َهــَذا ِإنْ  َ�ُقوُلـونَ  ُ�َحرُِّفوَن اْلَكِلَم ِمن َ�ْعِد َمَواِضـِعه{

 الـرجم هـو الـذي حق�ال حكم �أن ]٤١[المائدة: }َوِ�ن لَّْم ُتْؤَتْوهُ { فخذوه، والتحمیم الجلد هو الذي
 .تقبلوه أن فاحذروا

ـَأَلْم َتَر ِإَلـى الَّـِذیَن ُأْوُتـوْا َنِصـیًبا {: قوله في اأ�ًض  هذا تعالى وذ�ر َلـى ِ�َتـاِب  ُیـْدَعْوَن إِ َن اْلِكَتـاِب مِّ
 الــزانیین شــأن فــي �عنــي ،]٢٣[آل عمــران: }ِلــَیْحُكَم َبْیــَنُهمْ { التــوراة �عنــي ،]٢٣مــران:[آل ع }للاّاِ 

ــْنُهْم َوُهــم مُّْعِرُضــون { المــذ�ور�ن  مــن التــوراة فــي عمــا :يأ] ٢٣عمــران: [آل }ُثــمَّ َیَتــَولَّى َفِر�ــٌق مِّ
ْنُهْم وَ {: هنا وقوله المحصن، الزاني رجم حكم  ،]٢٣مـران:ع [آل }ْعِرُضـون ُهم مُّ ُثمَّ َیَتَولَّى َفِر�ٌق مِّ
 .تعالى هللا ندع والعلم ،]٤١[المائدة: }َفاْحَذُرواْ  ُتْؤَتْوهُ  لَّمْ  َوِ�ن{: عنهم قوله معنى هو

 .اآل�ة" ]٤٤ائدة:[الم }اءِ�َما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِ�َتاِب للاّاِ َوَ�اُنوْا َعَلْیِه ُشَهدَ { قوله تعالى:
 طو�ل هذا؟

 طالب:.........
ا ]٤٤[المائدة: }َوَمن لَّْم َ�ْحُكم{ ین؟ألى إ  .]٤٤[المائدة: }ْحُكمَوَمن لَّْم �َ { الكالم فیها طو�ل جد�

 هیا أعطنا هذا.
 عوه،ودِ اسـتُ  :�عنـي هللا �تـاب اسـتحفظوا والرهبـان األحبار أن الكر�مة اآل�ة هذه في تعالى أخبر"

 فـي األمـر �متثلـوا لـم أو وحفظـوه، ذلـك يفـ األمـر امتثلـوا هـل هنا بینیُ  ولم حفظه، منهم لبوطُ 
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 بـل اسـتحفظوه، مـا �حفظوا ولم األمر، �متثلوا لم أنهم خرأُ  مواضع في نبیَّ  ولكنه وضیعوه؟ ذلك
 اآل�ة. ]٤٦[النساء: }ُ�َحرُِّفوَن اْلَكِلَم َعن مََّواِضِعهِ {: �قوله عمدا و�دلوه فوهحرَّ 

ــَم ِمــن َ�ْعــِد مَ {: وقولــه  ُتْبــُدوَنَها َعُلوَنــُه َقــَراِطیَس َتجْ { :وقولــه ،]٤١[المائــدة: }َواِضــِعهُ�َحرُِّفــوَن اْلَكِل
َهــَذا ِمـْن  مَّ َ�ُقوُلـونَ ْلِكَتـاَب ِ�َأْیـِدیِهْم ُثـَفَوْ�ٌل لِّلَِّذیَن َ�ْكُتُبوَن ا{: وقوله ،]٩١[األنعام: }َ�ِثیًرا َوُتْخُفونَ 
 ُهم ِ�اْلِكَتــاِب ا َیْلــُووَن َأْلِســَنتَ ِ�نَّ ِمــْنُهْم َلَفِر�ًقــوَ { :-وعــال جــلَّ - وقولــه، اآل�ــة ]٧٩[البقــرة: }ِعنــِد للاّاِ 

 ".اآل�ات من ذلك غیر إلى ،اآل�ة] ٧٨[آل عمران: }اْلِكَتاِب  ِلَتْحَسُبوُه ِمَن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمنَ 
البیهقــي فــي (دالئــل النبــوة) ذ�ــر قصــة یهــودي دعـــاه �حیــى بــن أكــثم القاضــي إلــى اإلســالم، فلـــم 

ضــي ســنة، جــاء ُمعلًنــا إســالمه عنــد �حیــى بــن أكــثم، فقــال لــه: مــا دعوتــه، وذهــب و�عــد مُ �ســتجب ل
ـرت،  الذي جعلك تتأخر هـذه المـدة؟ قـال: عمـدت إلـى التـوراة فنسـخت منهـا نسـًحا وقـدمت فیهـا وأخَّ

�عنـــي –وزدت ونقصـــت، فجئـــت بهـــذه النُّســـخ إلـــى ســـوق الـــوراقین مـــن الیهـــود فتخطفوهـــا مـــن یـــدي 
 اسـخ مـن اإلنجیـل، فنسـخت نسـخً والعمـل �مـا فیهـا، ثـم عمـدت إلـى نُ في قراءتها  وشرعوا -اشتروها

ــرت، وزدت ونقصــت، وذهبــت إلــى ســوق الــوراقین مــن النصــارى،  منهــا فنســختها وقــدمت فیهــا وأخَّ
 وفعلوا �ما فعل الیهود، ونسخت من القرآن نسخة وزدت فیها حرًفا، فجئـت بهـا إلـى سـوق الـوراقین

 نظر فیها رماها في وجهي. من المسلمین، فكل من
قد �قول قائل مـن ُقـراء هـذه القصـة: �یـف وقفـوا علـى التحر�ـف وهـو فـي موضـٍع واحـد؟ ومـا یـدري 
أن الحفــظ اإللهــي یــدل علــى ذلــك، أحیاًنــا تكــون النســخة مــن المصــحف المخطوطــة فیهــا تصــحیح 

ن الناسـخ مـ كلمة خطأ وُمصححة فـي الحاشـیة، فیقشـعر منهـا القلـب وهـي ُمصـححة حصـلت خطـأً 
 وعلَّم علیها وصححها، فیقشعر منها الجلد.

 �حیى بن أكثم لما سمع القصة وأسلم الرجل على ید�ه حـج هـذه السـنة، فـالتقى �سـفیان بـن ُعیینـة،
�قـــول فـــي حـــق  -جـــلَّ وعـــال–وذ�ـــر لـــه القصـــة، قـــال: هـــذا مـــذ�ور فـــي �تـــاب هللا فـــي القـــرآن، هللا 

ْلَنــا الــذِّ {القــرآن:  ــا َنْحــُن َنزَّ ــا َلــُه َلَحــاِفُظون ِإنَّ  ،�عنــي مــا تــرك حفــظ القــرآن ألحــد ]٩[الِحجــر: }ْكَر َوِ�نَّ
ـــا اْســـُتْحِفُظواْ {وُ�تـــبهم �مـــا جـــاء فـــي هـــذه اآل�ـــة  ،-جـــلَّ وعـــال– تكفـــل �حفظـــه  ]٤٤:[المائـــدة }ِ�َم

 ع.إلى أن ُیرف ،استحفظوا فلم �حفظوا، والقرآن تكفل هللا �حفظه، فبقي محفوًظا إلى یوم القیامة
وفیهـــا ز�ـــادة، وفیهـــا نقـــص،  ،قـــول قائـــل: �عـــض فـــرق الضـــالل عنـــدهم مصـــاحف خاصـــة بهـــمقـــد �

و�عــض المفتــونین ُ�طــالبون �حــذف �عــض الجمــل أو �عــض اآل�ــات مــن القــرآن، فهــل یتســنى لهــم 
تكفــل  -جــلَّ وعــال–ذلــك؟ أولئــك الطائفــة الضــالة التــي عنــدها ز�ــادة ونقصــان مــن المصــحف، �هللا 

اضـــح لـــن ینطلـــي علـــى أحـــد؛ وهـــذا لبیـــان ضـــاللهم، النقصـــان، أمـــرهم و �ـــه مـــن الز�ـــادة و �حفـــظ �تا
 احفوًظـموال یـزال القـرآن  ،ومخالفتهم للمقطوع من شر�عة اإلسالم، وهذا أحد األوجه الذي ُ�فِّـروا �ـه

حتــى مــع تحــر�فهم، ومــع ز�ــادتهم فیــه هــو محفــوظ؛ ألن مــا وقعــوا فیــه ال ینطلــي علــى صــغار مــن 
             یتدین �اإلسالم.  
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 طالب:.........
مـن األمصـار  اهذا المحـو مـن الطبعـة، �أتینـا فـي اللجنـة مصـاحف مطبوعـة فـي الشـام وفـي غیرهـ

لـذي في ترتیب المالزم، وا ،�عني في الترتیب ،أحیاًنا تجد ملزمة ُمقدمة على ملزمة، هذا خطأ فني
فـوا وفعلـوا،  د التجلیـدوال فعلـوا عنـ ،ا حرفـوامـ هـم جاء �ه تحمله الغیـرة و�ـتكلم �كـالٍم قـوي، وأنهـم حرَّ

وصف المالزم تقدمت هـذه علـى هـذه، هـذا ال ُ�خـل بــ....، ومـع ذلـك �جـب علـیهم العنا�ـة بترتیـب 
ـــا �صـــیر فـــي  ـــا الحبـــر قـــد یز�ـــد وقـــد یـــنقص، فـــالحروف �صـــیر علیهـــا غـــبش، وأحیاًن المـــالزم أحیاًن

الحـرف یـزل هـذا عـن هـذا، الطباعة ارتجاج �معنى أن الورقـة ُتطبـع مـرتین، و�صـیر الحـرف علـى 
  ما هي مقصودة للتحر�ف. ،هذه أخطاء فنیة

ــع الملــك فهــد  فــي أول نشــرة للمصــحف فــي المراجعــة رقــم مائــة وواحــد  -رحمــه هللا-وهــم فــي ُمجمَّ
 رقــم مائــة وواحــد وأر�عــین وجــدوا شــكًال  ،انظــر الحــرص والضــبط واإلتقــان فــي المراجعــة ،وأر�عــین

ه، وسلكوا طر�قـة للشـكل والضـبط، فـالتنو�ن أحیاًنـا ُیرسـم علـى وجـ ا، هم انتهجوا منهجً ا�عني ضبطً 
�ن وأحیاًنا ُیرسم على وجٍه واحد لالختالف المقتضـي لـذلك، وهـو اصـطالٌح بینـوه، جعلـوا هـذا التنـو 
ن مـن النــوع اآلخـر، وقفــوا علیــه فـي المراجعــة مائــة وواحـد وأر�عــین، �عنــي لـو تُــرك مــا أثـر، لكنــه مــ

هذا مـن قة واإلتقان عدلوا، متى وقفوا علیه؟ في المراجعة مائة وواحد وأر�عین، و �اب الز�ادة في الد
هـو:  لكتا�ه على ید هؤالء الذین نسأل هللا أن یرفع درجـاتهم، والسـبب األول -جلَّ وعال–حفظ هللا 

 ونفع هللا �ه نفًعا عظیًما. -رحمه هللا–الملك فهد 
قطار اإلسالمیة فیها ُشح في المصاحف فضـًال عـن ومئات المالیین من النُّسخ �انت �ثیر من األ
التـي وصـلت أقصـى األرض مـن شـرقها  -الحمـد هلل -غیرها، اآلن مئات المالیـین مـن المصـاحف

 وغر�ها وجمیع جهاتها.
 طالب:.........

 ین؟أ
 طالب:.........

 المقصود غیر المحرَّف، المقصود األصل.  
 :تنبیه"

 -رسـله مـن رسـولٍ  علـى أنزلـه هللا �ـالم منهمـا �ـال�  فـإن والقرآن؟ التوراة بین الفرق  ما :قیل إن
 مـــن فـــوظٌ مح والقـــرآن ا،آنًفـــ بینـــاه �مـــا لتدِّ وُ�ـــ فـــت،رِّ حُ  والتـــوراة -علـــیهم وســـالمه هللا صـــلوات
 فیـه نقـص أو احرًفـ فیـه زاد أو �غیـره، فأبدلـه اواحـدً  احرًفـ أحـدٌ  منـه فحرَّ  لو والتبدیل، التحر�ف

 ".�بارهم عن فضالً  المسلمین صغار من األطفال آالف علیه لرد آخر
ــا، فمــثًال المغار�ــة عنــدهم الفــاء نقطتهــا تحــت، والقــاف نقطــة  ــا ُ�ظــن مــا لــیس بتحر�ــٍف تحر�ًف أحیاًن

ن �قبـل عشـر  -الـرئیس العـام-واحدة من فوق هـذا عنـدهم، وجـاء شـخص �مصـحف للحـرم للـرئیس 
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المصــحف علــى قــراءة ورش، ومعتمــد فیــه �عنــي علــى قــراءة ورش؟  �تبــوا،ســنة، قــال: انظــر مــاذا 
المقتضــى أن تكــون؟ علــى اصــطالحهم فــاء،  مــا ]٧٤[البقــرة: }َقْســَوةً { طر�قــة المغار�ــة فــي الخــط

هـذا مـن �ـاب التغییـر وال  فـال ُ�عـد ،وجاء بها ومستعظم من هذا األمر، لكنه ما �عـرف االصـطالح
 .   التبدیل

 بـــل �حفظوهـــا، ولـــم األمانـــة فخـــانوا إ�اهـــا، عهمواســـتود التـــوراة، اســـتحفظهم هللا أن فـــالجواب"
 حفظـه لىتـو  بـل تضـییعه، �مكنه حتى أحد إلى حفظه هللا لكِ �َ  لم العظیم والقرآن ا،عمدً  ضیعوها

ــه أوضــحه �مــا المقدســة، الكر�مــة بنفســه -وعــال جــلَّ - ــا {: �قول ْلَن ــُن َنزَّ ــا َنْح ــاِإنَّ ْكَر َوِ�نَّ ــذِّ ــُه ل ا َل
ــِه { :وقولــه، ]٩[الِحجــر: }َلَحــاِفُظون  ــْیِن َیَدْ� ــَلت: }َال ِمــْن َخْلِفــهِ وَ َال َ�ْأِتیــِه اْلَباِطــُل ِمــن َب  ]٤٢[ُفصِّ

 متعلقـةٌ  ،]٤٤ة:[المائـد }اْسـُتْحِفُظواْ  ِ�َمـا{: قولـه فـي »البـاء« و اآل�ات، من ذلك غیر إلىاآل�ة، 
 .هللا اب�ت من استحفظوا ما �سبب ؛المرتبة تلك في صاروا إنما ألنهم ؛واألحبار �الرهبان

 ".متقارب والمعنى. بیحكم متعلقةٌ : وقیل
 قف على هذا.

 اللهم صلِّ على محمد.
  


